
KURSA KODS      
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Tulkotāja (latviešu-lietuviešu., lietuviešu- 
latviešu) profesionālo kompetenču pamati

*Kursa nosaukums angliski The Basic Knowledge of Translators’ Professional 
Competences (latvian-lithuanian, lithuanian-
latvian)

*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija un kultūra

*Statuss (A, B, C daļa) B1
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

5

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ineta Stadgale Latviešu valodas katedra Mg.Philol.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 200
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

14

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

15

Laboratorijas darbu skaits 0
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7-
doktora; P – profesionālais**)

1-3

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite ar atzīmi
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

A un B daļas kursi

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība
*Kursa mērķi Sniegt zināšanas par tulkotāja profesionālajām kompetencēm, 

tulkošanas un tukojumzinātnes vēsturi.
*Kursa uzdevumi Sniegt zināšanas par tulkotāja profesionālajām kompetencēm, 

tulkošanas un tukojumzinātnes vēsturi, tulkotāja profesijas 
standartu un darba specifiku.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kompetences: teorētiskās un praktiskās zināšanas par tulkotāja 
kompetencēm, tulkošanas teoriju un vēsturi, tulkotāja profesijas 
standartu un darba specifiku .

Kursa valoda Latviešu un lietuviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss  iepazīstina  ar  tulkotāja  profesionālajām
kompetencēm,  tulkotāja  profesijas  standartu un darba
specifiku  agrāk  un  mūsdienās,  tulkošanas  un
tulkojumzinātnes  vēsturi  Latvijā  un  ārvalstīs,
kultūrvēsturiski  nozīmīgākajiem  tulkojumiem,  sniedz
ieskatu  jaunrades teorijā un praksē un attīsta praktiskās
iemaņas  jaunrades  paņēmienu  izmantošanā  tulkošanā
un  oriģināldarbu  radīšanā.  Padziļina  un  sistematizē
studentu  zināšanas  apgūstamās  valodas  jomā,  kā  arī
veido  teksta  tulkošanas  un  analīzes  teorētiskās  un

Objective of the study course is to give an insight in
and  basic  knowledge  of  translation,  translators’
professional  competences,  professional  standard,
history of translation tradition both writen and oral,
and  trnslatology  in  Latvia  and  abroad,  creative
writing.  It  is forseen to introduce students in most
significant culture – historical translations, as well as
theoretical  concepts,  methods,  basic  principles  of
different  kinds  and  approaches  used  in  the  field
historically and today. Another aim is  to deepen and



praktiskās  iemaņas,  māca  apzināt  oriģinālo  tekstu,
izvērtēt  to  no  sastatījuma  viedokļa.  Kurss  veicina
tulkošanas  teorijas  pamatu  apguvi  un  tulkošanas
praktisko  iemaņu  attīstīšanu   un  sniedz  ieskatu
rakstiskās  un  mutvārdu  tulkošanas  un  jaunrades
tradīcijās.

wider  knowledge  of  students  in  a  field  of  the
language learned, to develop skills  in text analysis
including  comparative  approach  and  practical
translation,  creative  writing  etc.,  and  to  develop
creativeness  as  widely  apllicable  and  usable
approach and method.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss

dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms stundās Veids (lekcijas,

semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas

darbi)

1. Tulkošanas principi un 
jēdzieni. 

Tulkošanas  teorijas  terminoloģija.
Tulkošanas  teorijas  koncepcija.
Tulkojuma  pamatprincipi.  Tulka  un
tulkotāja  kompetences  un  profesijas
standarts.

4 lekcijas

2. Teksts kā tulkošanas 
darbības objekts.

Oriģinālais  teksts  /  tulkotais  teksts.
Tulkojuma  būtība.  Oriģinālvalodas  un
tulkojamās  valodas  savstarpējā  saistība.
Lingvoetniskās  barjeras  jēdziens.
Adekvāta tulkojuma kritēriji. Tulkojuma
gramatiskās,  leksiskās  un  stilistiskās
transformācijas.

8  lekcijas, semināri

3. Tulkošanas vēsturiskā 
attīstība. 

Pirmie zināmie tulkojumi un tulkotāji.
Kultūrvēsturiski nozīmīgākie tulkojumi 
Eiropā.
Tulkojumzinātnes rašanās un attīstība.
Literārie sakari ar citām tautām un 
Baltijas reģionā.
Tulkojumzinātnes mūsdienu aktualitātes.
Tulku un tulkotāju profesionālā ētika.

6 lekcijas, seminārs

4. Dažādu tekstu 
tulkošanas specifika.

Daiļliteratūras tulkošanas specifika. 
Juridisko terminu aspekti un juridisko 
tekstu tulkošana. Informatīvo tekstu 
tulkošana. Reklāmas funkcionālie, 
stilistiskie un kultūras aspekti. 

8  lekcijas,  praktiskā 
nodarbība

3. Jaunrades un 
tulkošanas principi un 
jēdzieni. Jaunrades un 
tulkojuma leksiski 
semantiskie jautājumi. 

Jaunrades teorija. Jaunrades un 
tulkojuma leksiskie jautājumi.  Jaunrades
un tulkojuma semantiskie jautājumi.

6 lekcija,  praktiskā 
nodarbība

4. Jaunrades un 
tulkojuma gramatiskie 
jautājumi.

Tulkojuma gramatiskās un leksiskās 
transformācijas.

6 lekcija, praktiskā  
nodarbība

5. Jaunrades un 
tulkojuma stilistiskie 
jautājumi. 

Ekspresīvās modalitātes atspoguļojuma 
problēma. Rakstiskais tulkojums. 
Terminu tulkojums.  Daiļdarba tulkojums
un parindeņi. Literārā tulkojuma 
problēmas. Mutiskais tulkojums, tā 
specifika. Runas kompresijas jēdziens. 
Jaunrades praktikums.Tulkošanas 
praktikums.

8  lekcija, praktiskās 
nodarbības,  semināri

6. Jaunrades un 
tulkošanas process. 

Jaunrades un tulkošanas psiholoģiskais 
konteksts. Jaunrades un tulkošanas 

8  lekcijas, praktiskā 
nodarbības



Tulkojumu veidi. metodes izvēles principi. Jaunrades un 
tulkošanas praktikums.

7. Jaunrades un 
tulkošanas process. 
Tulkojumu analīze, to 
salīdzināšana ar 
oriģinālu. 

Jaunrades un tulkošanas 
kultūrvēsturiskais konteksts. 
Funnkcionālā un emocionālā 
ekspresivitāte. Valodas līdzekļu izvēle. 
Tulkotāja “viltus draugi”. Tulkošanas 
praktikums.

10  lekcijas,  praktiskās 
nodarbības,  semināri

8. Dažādu tekstu 
jaunrades un tulkošanas 
specifika.

Terminu lietošana dažādos tekstos. 
Juridisko tekstu tulkošana. Informatīvo 
tekstu tulkošana. Reklāmas funkcionālie,
stilistiskie un kultūras aspekti. Jaunrades 
un tulkošanas praktikums.

8 lekcijas, praktiskā 
nodarbība

9. Autors un tulku un 
tulkotāju profesionālā 
ētika. 

Autortiesības. Izdevniecību darbība. 
Teksts interneta vidē.Intervijas. 
Vienādības principa ievērošana ES 
dokumentu tulkošanā. Rakstiskās un 
mutiskās tulkošanas prakse un 
pakalpojumi.

8  lekcijas, semināri

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Referāts par tulkošanas vēstures jautājumiem.
2. Referāts par literārajiem sakariem ar citām tautām vai 
kultūrvēsturiski nozīmīgiem tulkojumiem Eiropā vai Latvijā.
3. Patstāvīgi veikts teksta tulkojums (avotvaloda – lietuviešu).

120

*Prasības KRP iegūšanai Nodarbību (80%) apmeklējums un aktīva līdzdarbošanās tajās. 
Kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi.

*Mācību pamatliteratūra 1.Sīlis, J. (1999) Introduction into Translation Studies. Ventspils 
Augstskola.
2.Amundsen, R., Lele-Rozentāle, Dz., Sīlis, J. (2000) An 
Anthology of Translation and Interpreting Theory. Ventspils 
Augstskola, 330 p. 
3. Bassnett Susan. Translation Studies. Routledge, 1991 
4. Sīlis Jānis and Zālīte Tamāra. Basic Problems of Translation 
Theory. Riga, 1984 
5. Zauberga Ieva. Theoretical Tools for Professional Translators. 
Riga, 2004
6. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne 
ABC,1995. 231 lpp.
7.Zauberga Ieva. Theoretical Tools for Professional Translators. 
Riga, 2004
9. Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata. Rīga: T&TC, 2006
10. Ločmele G. Latviešu reklāmas valodas attīstības tendences: 
Informācijas kompresija // Linguistica Lettica. Rīga: Latviešu 
valodas institūts, 1998, 210.–217. lpp.
11. Ločmele G. Latviešu tulkotās reklāmas funkcionālie, 
stilistiskie un kultūras aspekti. //Linguistica Lettica. Rīga: Latviešu
valodas institūts, 1999, 207.–214. lpp.

Mācību papildliteratūra Bendixen  Peter  (Bendiksens  Pēters).  Ievads  kultūras  un
mākslas menedžmentā.- SIA „ Jāna Rozes apgāds“, 2008



Lefevere Andre. Translation, Rewriting and the Manipulation
of Literary Fame. Routledge, 1992 4. Robinson Douglas. 
Becoming a Translator. Routledge, 1997
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga:LU 
Akadēmiskais apgāds, 1., 2., 3. laidiens

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1. Breitkreuz, H. False Friends. Rowohlt, 1991. 
2. Taylor, C. Language to Language, CUP, 1999. Cambridge 
University Press 
3. Zālīte, T. Some problems of Aesthetic translation. Rīga, 1969. 
4. Materiāli internetā 
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